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بهزاد رنجبرخودرو
روزنامهنگار

در شــرایطی که تداوم عرضه خــودرو در 
بورس کاال به دلیل ســنگ اندازی ها، با اما و 
اگر های زیادی مواجه شده، به دستور سازمان 
بازرســی بار دیگر عرضه خــودرو از طریق 
قرعه کشی از هفته قبل از ســرگرفته شد. 
تازه ترین آمارها نشان می دهد رکورد شرکت 
در طرح قرعه کشــی خودرو  شکسته شده و 

بیش از 9/2میلیون نفر برای خرید فقط 20هزار 
خودرو ثبت نام کرده اند.

به گزارش همشــهری، نحوه عرضه خودرو 
در چند سال گذشــته به یک چالش بزرگ 
تبدیل شده است زیرا در سال های اخیر میزان 
تولید کاهش یافته و جمع کل تولیدات داخلی 
کفاف تقاضای بازار را نمی دهد. به همین دلیل 
شرکت های خودرو سازی  از سال1397 شیوه 
جدیدی را برای فروش بــه کار گرفته اند و از 
طریق قرعه کشی، خودرو های تولیدی شان را 

به مشتریان تخصیص داده اند.

التاری 9میلیون نفری برای 20هزار خودرو
درآخرینقرعهکشیخریدخودرو،ازبینهر460متقاضیفقطیکنفربختبرندهشدندارد

تولیدگازازپارسجنوبی5درصدافزایشیافتهتارکوردتاریخیبرداشت705میلیونمترمکعبگاز،ازاینمیداناستراتژیکبهثبتبرسد
رکوردشکنی همزمان در تولید و مصرف گاز

ایرانسردترینروزهاوشبهاراتجربهمیکند

انرژی
وتولیدومصرفگازبهاوجخودرسیدهاست.
وزارتنفتپیــشازاینباهدفپاســخبه
تقاضایگازیبهافزایش2.7درصدیتولیدگازخاماقدامکرده
بود.افزایش5درصدیتولیدگازازمیدانمشترکپارسجنوبی
وثبترکوردتاریخیبرداشت705میلیونمترمکعبگازازاین
میداناســتراتژیکوافزودهشــدنگازبرداشــتشــدهاز
میدانهاینفتی،باعثشــدهتارکوردبرداشتگازبهگفته
مدیرعاملشرکتملینفتبه990میلیونمترمکعببرسد.
محسنخجســتهمهرمیگوید:اکنوندرســقفتولیدگاز
هستیم.حاالامابهنظرمیرسدکهدولتسیزدهمتصمیمدارد

تاراهسرمایهگذاریبرایذخیرهسازیگازراهموارسازد.

دستور گازی رئیسی
درتازهترینرویداد،ابراهیمرئیســی،رئیسجمهورکهدیروز
بهشرکتملیگازرفتوسرزدهازمرکزراهبریوکنترلگاز
بازدیدکرد،دستورسرمایهگذاریدرزمینهذخیرهسازیگاز
راصادروتأکیدکرد:وزارتنفتبایدپسازپایانشرایطویژه
فعلیموضوعذخیرهســازیگازونفتراکهمتأسفانهدریک
مقطعیموردبیتوجهیقرارگرفتهوشــرکتذخیرهسازی
منحلشدهاست،موردتوجهجدیقراردهد.اوبابیاناینکه
دروضعیتخــاصآبوهواییپیشآمدهقطعیگســترده
گازنداشتهایموفقطدرنقاطمحدودیگازقطعشده،درباره
مدیریتاعمالشدهگفت:تعطیلیاداراتوسازمانهاراهکار
مناسبینیست،اماامروزموضوعمسئلهمهمرساندنسوخت
بهمنازلمردماست.اوافزود:درموضوعمشترکانپرمصرف

نظارتبرمصرفسازمانهایدولتیاولویتبیشتریدارد.

ماجرای یک انحالل
برخیمقاماتوزارتنفتیکیازدالیلناترازیگازیراانحالل
شرکتذخیرهسازیگازدردولتقبلمیدانندومیگویند:
تصمیمسال1397بیژنزنگنهوضعرابدترکردهاست.رضا
نوشادی،مدیرعاملشرکتمهندسیوتوسعهگاز،باانتقاداز
انفعالوزارتنفتدردولتروحانیمیگوید:دردورهدومدولت
پیشینتوسعهذخیرهســازیبهحضورسرمایهگذارخارجی
منوطشــد،درکناراتخاذچنینتصمیمغلطی،وزارتنفت
دولتقبل،شرکتذخیرهسازیگازطبیعیرانیزمنحلکرد.

مدافعانانحاللبراینباوربودندکهذخیرهسازیگازطبیعی
توجیهاقتصادینداردزیرادرکشــوریکهسهمگازدرسبد
انرژیباالی80درصداســت،ذخیرهسازیبهسرمایهگذاری
کالننیازدارد،ضمناینکهظرفیتذخیرهسازیگازپاسخگوی
نیازمصرفدریــکبازهزمانیمیانمدتنیســت.منتقدان

امااعتقاددارندکهانحــاللرخدادهفرصتذخیرهکردنگاز
درشرایطبحرانوسردسالراازکشــورگرفتهاست.آنهابه
آمارظرفیتذخیرهسازیگازدرکشورهایاروپاییبهمیزان
22درصدگازمصرفی،روســیهبهمیزان19درصد،آمریکابا
16درصدوترکیهبا7درصداشارهمیکنند،درحالیکهایران
بادراختیارداشتنمنابععظیمگازی،تنهامیتواند1.7درصد

گازمصرفیاشراذخیرهکند.

معمای 5.5میلیارد دالری
دولتپیشینتصمیمداشتباســرمایهگذاریتوتالفرانسه،
جلویافتتولیدگازرابگیرد،اماپسازکنارهگیریاینشرکت
درنتیجهفشــارتحریمها،موفقبهاجرایبرنامهخودنشــد.
براساسبرنامهششمتوسعهقراربودتولیدروزانهگازایرانبه
یکمیلیاردو300میلیونمترمکعببرسدامااینهدفهم
محققنشد.برنامهدولتسیزدهمایناستکهعالوهبرافزایش
سرمایهگذاریدرتولیدگازکهبهگفتهوزیرنفتبه80میلیارد
دالرنیازدارد،بهســرمایهگذاریدرزمینهذخیرهسازیگاز
اقدامکند.نوشادی،مدیرعاملشرکتمهندسیوتوسعهگاز
میگوید:برایافزایشمیزانذخیرهسازیگازاز1.7درصدبه
20درصدگازمصرفیکشور،بهســرمایهگذاری5.5میلیارد
دالریدر14پروژهنیازخواهدبود.البتهدولتمصمماســت

تامیزانذخیرهســازیگازرادرافقمیانمدتبه10درصد
تاسال1405برســاندوهدفبعدیرساندنآنبه20درصد

خواهدبود.

اوجی به خراسان رضوی رفت
بهگزارشهمشهری،پسازاعالموضعقرمزگازیدربرخی
استانها،جواداوجی،وزیرنفتراهیمشهدشد.اواعالمکرد:
مصرفگازباتوجهبهسرمایکمسابقهطیچندروزگذشته
رکوردجدیدیزد،بهطوریکه700میلیونمترمکعبگازدر
بخشهایمختلفمصرفشدهاســت.اوبابیاناینکهتولید
گازخام990میلیونمترمکعبوتولیدگازشیرینخروجی
ازپاالیشــگاهنیزبه848میلیونمترمکعبرسیدهگفت:این
یکرکوردبینظیراستوصرفهجوییدرتهراندرروزهای
گذشته6میلیونمترمکعببودهاماتقاضاداریماینروندتداوم
یابدتاسایرمشترکاندچارقطعیگازنشوند.اوجیتأکیدکرد:
خوشبختانهدرهیچجایکشورشاهدقطعیگازنبودیمولی
درشهرستانهایشمالشرقکشور،باتوجهبهمصرفباالی
گازدرمقایسهباســالقبل،دربرخیشــهرهاوروستاهادر
جنوباستانخراسانرضویبهعلتافتفشار،گازقطعشد
اماهمکارانمادرحالتالشهستندوخانهبهخانهمیروندو

نفتسفید،بخاریوسیلندرگازال.پی.جیتوزیعمیکنند.

رشد مالیات با طعم تورم
سیداحسانخاندوزی،وزیراموراقتصادیو
داراییمیگوید:باتوجهبهشناساییمؤدیان
جدید،پیشبینیدرآمدهایمالیاتیدولت
دربودجهســالآینده50درصدنسبتبه
بودجهامسالافزایشدارد.درسالهایاخیر،دولتهاهمواره
توجهبهدرآمدهایمالیاتیرابهعنوانراهبرداصلیبرایکاهش
وابستگیبهنفتپیگیریکردهاند.دردولتسیزدهمبااستقرار
ســامانههایاطالعاتاقتصادی،شناســاییمواردمتعددیاز
مؤدیانیکهقبالمالیاتنمیپرداختندواشخاصوشرکتهایی
کهبهصورتشفافعملنمیکردند،مشخصشدواکنونوزیر
اموراقتصادیوداراییامیدواراســتبااینروشبتوانبیشاز
2میلیونمؤدیمالیاتیجدیدوشــرکتهایاقتصادیراکه
شفافعملنمیکنندشناســاییوازآنهامالیاتاخذکندکه
نتیجــهآنافزایش50درصدیدرآمدهایمالیاتینســبتبه
عملکردسالجاری،بدونایجادفشارمالیاتیبهمؤدیانفعلی
خواهدبود.نکتهقابلتوجهایناســتکهباتورم50درصدی،
طبیعتامقدارمالیاتدریافتیدولتازفعالیتهایاقتصادینیز
بهنســبتافزایشخواهدیافتورشددرآمدهایمالیاتیسال
آیندهبیشازآنکهناشیازعملکردمثبتادارهامورمالیاتیباشد،
نتیجهتورمباالدراقتصادخواهدبود.نکتهدیگراینکهبخشیاز
مؤدیانجدیدیکهوزارتاقتصادبهمالیاتآنهادلخوشکرده،
درزمرهمالیاتخانههایخالیوخودروهاوخانههایلوکسقرار
میگیرندکهدرآمدانتظاریآنهاباقواعدفعلیتقریباهیچاست.

خوشحالی پشت سدها
  خبر: علیاکبــرمحرابیان،وزیــرنیروگفت:
بارشهادربخشهایقابلتوجهیازکشورخوب

بودحجمپرشدگیسدها40درصداست.
  نقد:نقلاستکهزمستانهامدیرانشرکتملی
گازنگرانافزایشمیزانمصرفهستندودرمقابل
مدیرانوزارتنیروبهویژهدربخشآب،خوشحالاز
بارشبرفوباران.حالحکایتسدهایخوشحال
ایراناســتکهانتظارمیرودوضعیتپایدارتریرا
تجربهکنندبااینحالنبایدباریدنبارانوبرفرا
نشانهایازترسالیتوصیفکردوهمچنانبایداولویت
همهمردممصرفبهینهآب،برقوالبتهگازباشــد.
افزایشبارشهابهویژهبرف،خبریمهماستچراکه
ذخیرهبرفیکشــورافزایشوباآبشدنتدریجی
آنها،روانابهابیشتروسدهارفعتشنگیمیکنند.
افزونبراینباافزایشذخیرهآبپشــتسدهای
برقابی،وزارتنیرومیتواندرویافزایشسهمبرق
تولیدینیروگاههایبرقابیحساببازکندوتابستان
سالآیندهرابادردسرکمتریپشتسربگذارد.حال
کهبارانوبرفدرحالباریدناستووزارتنیروهم
خوشحال،ضرورتداردتاازمدیریتمصرفغافل
نشویموبیهودهآبراهدرندهیم.درستاست،آب

2حرفه،اماکمبودشخیلیحرفه!

چهرهروز

نقدخبر

شوک ترکمنستان به گاز ایران
یکی از دالیل بروز ناترازی در عرضه و مصرف گاز، تصمیم دولت ترکمنستان در قطع گاز انتقالی به ایران بود که به گفته 
عباس اعظمی، سخنگوی شرکت ملی گاز مشکل بزرگی ایجاد کرد. او می گوید: با این شرایط باید منتظر اتفاقات سخت تری 
بودیم اما به خوبی کارها مدیریت شد و قطعی گاز نداشتیم، هرچند همچنان استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، 
گلستان و شرق مازندران در وضعیت اضطراری و قطع احتمالی قرار دارند. این مقام مسئول می گوید: اگر مردم در کل 
کشور 10درصد صرفه جویی داشته باشند، ما به خوبی از این شرایط عبور می کنیم و شبکه در سرشاخه ها پایدار خواهد 
شد. گزارش ها نشان می دهد همگام با تالش دولت برای رساندن گاز به خانه ها، مردم هم همراه شده اند و با کاهش میزان 
مصرف خود تالش دارند تا جلوی سردشدن خانه ها را بگیرند. 10روز آینده، روزهای سخت برای وزارت نفت و شرکت ملی 

گاز خواهد بود و مشارکت مردم نقش تعیین کننده در عبور از شرایط زمستان سخت دارد.
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 دورخیز برای حل مشکل
مسکن کارگران با »صنعت شهرها« 

کارگرانبهعنوانیکیازارکانتولیدکشــور،ازمنظرمالکیت
مسکنجزومحرومتریناقشارهستندکهباشرایطموجودبازار
مسکن،احتماالاجراینهضتملیمسکنوبهخصوصاحداث
مســکنکارگریدرمناطقصنعتی،آخرینشانسآنهابرای

خانهدارشدنمحسوبمیشود.
بهگزارشهمشهری،براســاسآمارهاحدود800هزارنفراز
کارگراندرشــهرکهایصنعتیمشــغولبهکارهستندکه
احداثمسکندرمحدودهاینشهرکهامیتوانددرکنارحل
معضلمسکنآنها،ازطریقکاهشهزینهحملونقل،بهمعیشت
آنهانیزکمککند.ساختمســکندرنواحیصنعتییکیاز
سیاستهایمؤثردرحلمشکلمســکنکارگرانوکمکبه
کاهشهزینههایمعیشتآنهاســت.اینسیاستدرجریان
نهضتملیمسکننیزدردستورکارقرارگرفتوتحتعنوان
»صنعتشهرها«توسطکارگروهمشترکوزارتراهوشهرسازی

ووزارتصنعت،معدنوتجارتپیگیریمیشود.

مسکن کارگری و تکالیف دولت و کارفرمایان
مسکنیکیازنیازهایاولیهزندگیاست.براساساصل31قانون
اساسی،داشتنمسکنمتناســببانیاز،حقهرفردوخانواده
ایرانیاستودولتموظفاستبارعایتاولویتبرایآنهاکه
نیازمندترندبهخصوصروستانشینانوکارگرانزمینهاجرای
ایناصلرافراهمکند.عالوهبراین،طبقماده149قانونکار
نیزکارفرمایانمکلفهستندباتعاونیهایمسکنودرصورت
عدموجوداینتعاونیهامستقیماباکارگرانفاقدمسکنجهت
تامینخانههایشخصیمناســبهمکاریکنند.همچنین
کارفرمایانکارگاههایبزرگمکلفبهاحداثخانههایسازمانی
درجوارکارگاهویامحلمناسبدیگرهستند.براساستبصره
یکاینمادهازقانونکار،دولتموظفاســتبااســتفادهاز
تسهیالتبانکیوامکاناتوزارتراهوشهرسازی،شهرداریها
وسایردســتگاههایذیربطهمکاریالزمرادراینامرداشته
باشد.بهگزارشهمشهری،خانهدارکردنخانوارهایایرانیبا
اولویتاقشارکمدرآمدوکارگرانکهدرنهضتملیمسکننیز
برآنتمرکزشدهاست،عملبههمینتکالیفقانونیمحسوب

میشودکهتاکنونکمتربهآنپرداختهشدهاست.

نقشه راه احداث صنعت شهرها
اززماناجــرایطرحاقدامملیمســکندردولــتدوازدهم
وبهخصوصبعــدازتصویــبقانونجهشتولیدمســکنو
آغازنهضتملیمســکن،برنامهریزیبرایاحداثبخشیاز
واحدهایمســکونیمدنظردولتدرمناطقصنعتیباعنوان
مســکنکارگریدردســتورکارقرارگرفتودرهمینراستا
تفاهمنامههایینیزمیاندســتگاههایمختلــفووزارتراه
وشهرسازیبهامضارســید.بهعنواننمونه،اتاقتعاونایران
تفاهمنامهایدربرنامهاقدامملیمسکنباوزارتراهوشهرسازی
امضاکردکهدرآناحداث100هزارواحدمســکونیدرجوار
شهرکهایصنعتیبامشارکتتعاونیهایمسکنپیشبینی
شدهبودودرواقعساختمنازلکارگریدرجوارشهرکهای
صنعتیباهدفتأمینمسکنارزانقیمتبرایکارگرانوحل
مشکلترددآنهارادنبالمیکرد.پیشازاینتفاهمنامه،وزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعینیزدردیماهسال1398تفاهمنامه
مشترکیباوزارتراهوشهرسازیبرایساخت200هزارواحد
مسکونیبرایکارگران،بازنشستگانومستمریبگیرانتأمین
اجتماعیمنعقدکردهبود؛امااینتفاهمنامههاهیچگاهنتوانست
آنگونهکهانتظارمیرفتراهگشاباشد.درنهضتملیمسکن،
بهطورمشخصشهرجدیدایوانکیبهعنوانیکصنعتشهر
برایاحداثمســکنموردنیازکارگرانتهرانــیفعالدراین
منطقهدرنظرگرفتهشــد.درشــرایطفعلینیز،طرحاحداث
صنعتشهرهابامشــارکتوزارتراهوشهرســازیووزارت
صنعت،معدنوتجارتدردستورکارمرکزتحقیقاتراه،مسکن
وشهرسازیقرارگرفته؛اماهنوزنمایروشنیازوضعیتاین
طرحومیزانتواناییآندرحلمشــکلمســکنکارگریدر

محدودهشهرکهایصنعتیوجودندارد.

چالش زیست پذیری صنعت شهرها
فعاالنکارگریساختمسکندرشــهرکهایصنعتیبرای
کارگرانرابرایرفعدغدغهمسکناینقشرراهگشامیدانند؛
امانکتهقابلتوجهایناستکهاینواحدهایمسکونیعالوه
برتأمینزیرساختهایموردنیاز،بایدازمنظرزیستپذیری
نیزمطابقبااستانداردهایزندگیشهریباشندبهخصوصکه

مناطقصنعتیبهشدتمستعدآلودگیاست.
ازاینمنظر،برخیکارشناســان،احداثمسکنکارگریدر
محدودهشهرهایمادرشهرکهایصنعتیراتوصیهمیکنند
تاهممانعتفکیکخانوارهایکارگریازبدنهعادیشهرهاشود
وهمازمنظرزیســتپذیریوتأمینزیرساختهایشهریبا

مشکلمواجهنباشد.

گزارش

بازار

متهم؛ سهمیه بندی

طبق تجربه سال های گذشته هر نوع سهمیه بندی کاال به افزایش تقاضا و تشکیل صف منجر شده، 
زیرا قیمت های غیررقابتی به طور طبیعی حجم تقاضا را افزایش می دهد و حتی موجب می شــود 
تقاضا های غیرواقعی به شکل محسوسی افزایش یابد. بر همین اساس از ابتدای سال جاری قرار شد 
تا از طریق مکانیسم های بورس کاال قیمت ها در یک فرایند رقابتی کشف و تقاضا های واقعی شناسایی 
شود.این عرضه ها ظرف چند ماه گذشته تداوم یافت و 40هزار خودرو در بورس کاال عرضه شد اما 
به دلیل افزایش مخالفت ها نهایتا هفته گذشته سازمان بازرسی با برگزاری یک نشست با مدیران 
شرکت های خودرو ساز از آنها خواست تا از همان شیوه قدیمی قرعه کشی خودرو استفاده کنند، این 
موضوع با وجود حمایت های وزارت اقتصاد و صنعت ابهام های تازه ای را بر سر تداوم عرضه خودرو 

در بورس کاال به وجود آورده است.

1

ثبت رکورد تازه

ایران خودرو از یکشــنبه هفته گذشــته تازه ترین 
ثبت نام برای قرعه کشی خود را آغاز کرد. ثبت نام برای 
شرکت در این طرح تا دیروز ادامه داشت. در این طرح 
4محصول شامل سورن پالس دوگانه سوز، پژو پارس 
سال سفارشــی )ELX(، پژو پارس سال سفارشي 
با موتور XU7P و راناپالس عرضه شــد. 3دسته از 
متقاضیان شــامل متقاضیان عادی، مادران دارای 
2فرزند و دارندگان خودرو های فرسوده می توانستند 
در این قرعه کشی شــرکت کنند. تازه ترین اطالعات 
دریافتی نشــان می دهد در جریان این قرعه کشی 
9میلیون و200هزار متقاضی ثبت نام کرده اند که رکورد 
تازه ای در سیستم قرعه کشی خودرو محسوب می شود. 
درحالی که تعداد خودرو های قابل عرضه فقط 20هزار 
دستگاه است. پیش از این در آبان ماه امسال 6میلیون 
و 500هزار نفر در یکی از قرعه کشی های خودروسازان 
ثبت نام کرده بودند که در نهایت فقط 39هزار خودروي 
تولید شده در ایران خودرو عرضه شد. شدت تقاضا در 
قرعه کشــی تازه ایران خودرو به حدی بود که سایت 
ثبت نام ایران خودرو در هفته گذشته به دلیل افزایش 
شــدید تقاضا با اختالل مواجه و به همین دلیل زمان 

ثبت نام طی 2مرحله تمدید شد.

تقاضای واقعی بازار2

این میــزان تقاضا بــرای خرید 
خودرو در حالی ثبت شــده است 
که داده های مرکز آمار ایران نشان 
می دهــد از میــان 25.7میلیون 
خانوار ایرانی فقــط نیمی از آن ها 
یعنی 13میلیون خانــوار، دارای 
خودرو هستند. داده های تکمیلی 
وزارت صنعــت نشــان می دهد 
حجم واقعی تقاضا در بازار خودرو 
حداکثر 1.5میلیون دســتگاه در 
سال اســت. این آمار به وضوح با 
تعداد افرادی که برای خرید خودرو 
ثبت نام کرده اند، تفاوت آشکاری 
دارد. با استناد با این آمار می توان 
گفت روش قرعه کشی که از آن با نام 
التاری خودرو نیز نام برده می شود 
به دلیل اجرای شــیوه منســوخ 
سهمیه بندی، به افزایش تصاعدی 
و افراطی حجم تقاضا منجر شده، 
حال آنکه ممکن است بسیاری از 

تقاضا های واقعی بی پاسخ بماند.

2

قیمت جدید گوشت بوقلمون
قیمتگوشتبوقلموندر2ماهاخیربهطورمیانگین12درصد
افزایشیافتهاســت.نرخنامهمیادینمیوهوترهبارشهرداری
نشانمیدهددر2ماهگذشتهگوشتتفکیکشدهبوقلموندر
میادینبین10تا17هزارتومانگرانترشدهاست.هماکنونهر
کیلوشقهبوقلمون91هزارتومانبهفروشمیرسدکهتاآبانماه
اینقیمتحدود81هزارتومانبود.روندافزایشقیمتگوشت
بوقلمونازمردادماهآغازشدوهمچنانادامهدارد،ایندرحالی

استکهمرغدر3ماهاخیرکاهشقیمتداشتهاست.

قیمت در دی ماهقیمت در 30آبان

بال 
بوقلمون 
44.400
49.500

ساق 
بوقلمون
128.000
143.000

ران 
بوقلمون
133.000
149.000

سینه 
بوقلمون
100.300
112.300

 سینه 
بی پوست و استخوان

137.000
154.000

مغز ران 
بی پوست

165.000
185.100

شقه 
کامل

80.900
91.000

فیله

159.000
179.000

قیمت ها به تومان


